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مدارات

كيف �ستتعامل م�صر مع ال�ضغوط الخليجية والدعم الرو�سي؟

اختالجات الآفاكين في غزوة
وا�شنطن ...يوم �صدق نتنياهو
} رئبال مرهج
صدق نتنياهو أم كذب ،قارب الحقيقة أم نافق ،صفق له الكونغرس
أم قاطع ،ال يهم .فالكلمة لم يستمع إليها أوباما .خفف مسؤولو البيت
األبيض الحدة فقالوا إن الرئيس األميركي قرأ النص ولربما أيضاً ،لم
يقرأه! ،فالحكاية طويلة وفي تفاصيلها رواية.
تفاصيل طويلة معقدة اختزلتها عبارة نتنياهو التي ربما وحدها
كانت الصادقة« :اإلسرائيليون قلقون بشأن بقائهم على قيد الحياة»،
في إشارة إلى الخطر المستقبلي على بني صهيون نتيجة «إذعان»
أوباما أمام طهران ...وأي إذعان!
فمنذ أكثر من ثالثين عاما ً ومن رحم مثلث الصمود – خلده  -ولد
مثلث المقاومة مبشرا ً بمحور يمتد من طهران لدمشق فبيروت،
بوصلته القدس وهدفه النصر ،فجاء الختام على مثلث تالل فاطمة
جنوب سورية ،يوم كسرت مغامرة نتنياهو األخيرة .ثالثون عاما ً
و«إسرائيل» في بطشها تحاول كسر إرادة الشعوب ،لحماية كيانها
الغاصب ،فكانت النتيجة ما ص��رخ به رئيس وزرائ��ه��ا في غزوته
للعاصمة التي ربما لم تعد األقوى واشنطن.
ثالثون عاما ً وأميركا تحمي ربيبتها ،ال بل تفعل لها ما تريد كي
تبقى محمية وال تغضب ولكن ماذا كانت النتيجة ؟
مزيد من المستنقعات والوحول ،وال حلول.
الحلول التي جاهد أوب��ام��ا ليقنع رئيس وزراء بني «إسرائيل»
بأنه ال يمتلكها ،ول��ن يبتكرها .ف���إرادة الشعوب الراسخة رسوخ
حطين وعين جالوت في ت��راب «أسيريا» والمغمدة «بسيف الحق»
في طهران ،كسرت «درع داويد» وارتد على رؤوس مبتدعيه في تل
أبيب ،فحان وقت الحقيقة ،الحقيقة التي باح بها نتنياهو علنا ً والتي
حتى في وقعها األليم لم تلق اآلذان الصاغية عند أصحاب المصالح،
فأوباما لم ي َر في كالم نتنياهو أي بدائل لمنع إي��ران من استحواذ
ال��س�لاح ال��ن��ووي ،مقلالً م��ن أهمية ك�لام��ه ،بينما ذه��ب مساعدوه
إل��ى اتهام نتنياهو بالثرثرة بال فائدة ،فالنتيجة التي تسعى إليها
وزيرة خارجية االتحاد األوربي قد اقتربت ،فال داعي للبكاء ونشر
المخاوف والقلق ..ولكن نتيناهو في قلقه صادق يا موغريني ،التي
هي ربما في داخلها تعلم ،ولكن ما العمل؟
نتنياهو المصاب بخلجات الخوف والذعر عليه أن يقلق أيضا ً
على مستقبله السياسي كرئيس لحكومة «إسرائيل» فها هو زعيم
المعارضة في يتسحاق هيرتسوغ يوجه االنتقادات لنتنياهو قبل
االنتخابات متهما ً إياه بجلب العزلة لـ «إسرائيل» ،واصفا ً خطابه في
أميركا بالمسبب األول للضرر في العالقات بين كيانه والواليات
المتحدة األميركية ،ال��ذي ستدفع «إس��رئ��ي��ل» كلها ثمنه ومعترفا ً
بحقيقة أنه مهما كان وقع الكالم الذي ابتدعه نتنياهو في واشنطن،
فإنه لن يوقف البرنامج النووي اإليراني ومع توالي التصريحات
والتأكيدات أن إيران قد أصبحت بحكم الدولة النووية المعترف بها
عالميا ً وإقليمياً ،فإن نتنياهو عندما يصل خائبا ً مذعورا ً عائدا ً إلى تل
أبيب ،سيرى شاشات التلفزة موجهة إلى مكان آخر ،متجاهلة رحلته
االستعراضية والمسرحية السياسية  -كما وصفها علي الريجاني-
فالكاميرات تتجه إلى بغداد حيث ترتفع حرارة المعارك إلى الشمال
منها ،ناقلة ه��زائ��م ذراع «إس��رائ��ي��ل»  -تنظيم داع��ش  -ومشهرة
انتصارت الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة التي
لم تخف إيران دعمها لها في إعالن شبه رسمي ،يمثله ظهور قائد
فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وهو مجتمعا ً وموجها ً للقوات
األمنية العراقية وقوات الحشد العشبي والعشائر العربية المتحالفة
معها.
وعلى الضفة األخرى في جنوب سورية ،يستمر انهيار وهم جدار
«النصرة»« ،نصرة إسرائيل» ،تحت ضربات جيش الحق ،الجيش
السوري ،وليتشابك انتصار إيران النووي مع انتصارات عواصم
الطوق العربي في بالد سوراقيا ،فتكتمل الصورة التي حيكت بمهارة
وصبر وإتقان ،وبالعزم واإلكرام ،كما تغنى في أهله المتنبي يوما ً من
التاريخ ،ولمن ال يقرأ التاريخ ،غاب عنه المستقبل  -وهنا فقط – لن
تبقى «إسرائيل» وحدها مختلجة في خوفها ،بل سيشاركها الخوف
والذعر نفسه ،أوالد العمومة ،الرابضون الخائفون الضائعون ...في
صحراء السدير.

�آثار المو�صل بيعت
�إلى «�إ�سرائيل» وقطر عام 2013
مفصلة عن عملية تهريب اآلثار العراقيّة إلى الخارج،
كشفت معلومات ّ
وبيعها عبر منافذ متعدّدة ،كما ُتفيد المعلومات بتو ّرط مسؤولين في
حكومة الموصل المحليّة ،وعن عملية تدمير «داعش» لآلثار في متحف
الموصل.
وكان تنظيم «داعش» بث الخميس الماضي ،شريطا ً مصورا ً يظهر تدمير
عناصره اآلثار الموجودة في متحف الموصل التاريخي ،وسط المدينة ،كما
يظهر التسجيل تدمير ثور مجنح آخر موجود في «بوابة نركال» األثرية في
مدينة الموصل.
وأدّى تدمير اآلثار إلى موجة استنكارات محليّة ودوليّة ،وأثار شجونا ً
بسبب تدمير التنظيم الوحشي لتاريخ يعود إلى أكثر من  5آالف عام.
إال أن خبير في اآلثار ،قال إن «أغلب اآلثار التي د ّمرها «داعش» مزيّفة»،
الفتا ً إلى أن آثاريين تفحصوا الفيديو وتمعنوا بكسور اآلثار واتضح أن
أغلبها تقليد لآلثار الحقيقية .وقال الخبير ،الذي رفض اإلشارة إلى اسمه،
أن «أغلب قطع اآلثارية في الموصل ت ّمت سرقتها وتهريبها منذ عام 2013
على دفعات» .وأضاف أن «حركة «داعش» بتدمير المتحف هي إلبعاد التهم
عن متورطين في الحكومة المحلية في بيع اآلثار إلى «إسرائيل».
وس��رد الخبير بالقول إنه «عند ان��دالع موجة التظاهرات في األنبار
وصالح الدين والموصل قامت جهات في الحكومات المحلية لتلك المدن
بتهريب اآلثار وبيعها إلى «إسرائيل» بشكل مباشر».
وقال إن «قطر بالطبع دخلت على الخط واشترت الكثير من اآلثار وتم
تهريبها بطائرات مسؤولين أثناء زيارتهم إليها مستغلين بذلك الحصانة
الدبلوماسية التي ال تتيح للمطارات بتفتيش حقائبهم أثناء خروجهم من
العراق».
وأوضح المصدر أن «هناك خطا ً ثالثا ً لبيع اآلثار وكان عن طريق إقليم
كردستان الذين يبيع من خالله اآلثار إلى تركيا والتي بدورها تبيعها إلى
تجار آثار في أوروبا».
ّ
وأكد المصدر أن «الذين تو ّرطوا بسقوط الموصل من أعضاء الحكومة
المحلية نفسهم هم الذين أوعوزا لـ«داعش» بالقيام بمسرحية تحطيم اآلثار
تلك».
وكانت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» دعت
إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن الدولي لحماية اإلرث العراقي عقب
«التدمير الشامل» لآلثار في العراق على يد «داعش» ،وعدت تدميرها «إثارة
للنعرات الطائفية والعنف إضافة إلى المأساة الثقافية والحضارية» ،وفيما
أشارت إلى أن قسما ً من التماثيل التي قام «داعش» بتحطيمها في الموصل
يعود إلى حقبة مدينة الحضر القديمة في نينوى ،أكدت أن تدمير اآلثار
يعد انتهاكا ً لقرار مجلس األم��ن المرقم  .2199وفي وقت سابق ،دعت
جهات محلية عراقية ومنظمات مدنية إلى ضرورة القيام بعمل عسكري
نوعي ضد «داعش» ودفعه نحو الريف وتحرير المدينة من براثنه لحماية
اإلرث الحضاري في الموصل إال أن التحالف الدولي جمد كل شيء بحجج
الطلعات الجوية التي كانت تقوي «داعش» ولم تضعفه.
وكان علماء تنقيب وخبراء آثاريون قد وصفوا حادث تدمير اآلثار العراقية
بمثابة كارثة كالتي حصلت عام  2001عندما فجر مقاتلو طالبان تماثيل
الباميان بوذا في أفغانستان باستخدام الديناميت .ويعد الثور المجنح رمز
الحضارة اآلشورية التي ازدهرت في العراق وامتدت سلطتها حتى وادي
النيل .يذكر أن تنظيم «داعش» قد فرض سيطرته على مدينة الموصل،
مركز محافظة نينوى 405( ،كم شمال العاصمة بغداد) ،في (العاشر من
حزيران  2014المنصرم) ،كما امتد نشاطه بعدها ،إلى محافظات صالح
الدين وكركوك وديالى ،ومناطق أخرى واسعة من العراق.

نيبال هنيدي
تغيرات في الرؤيا والسياسة السعودية
والمصرية لمستقبل الشرق األوس��ط بعد
تبدل المناصب في البلدين كليهما.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،تزامن وج��ود الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي في السعودية
م��ع زي����ارة ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغان ،وعرض الملك سلمان على الرئيس
التركي تحقيق ما سماه «السالم المنشود»
مع مصر ،بحسب ما ذكرت صحيفة «حريت
ديلى نيوز» التركية.
ما هو مستقبل عالقات المثلث التركي
المصري السعودي؟ في ظل التشابك بين
المصالح المشتركة حينا ً واألخ��ط��ار التي
تهدد الدول الثالث أحيانا ً أخرى ،وال سيما
بعد بلورة محددات السياسة السعودية
خ�لال اجتماع مصغر لصناعة ال��ق��رار في
المملكة ،أعقب زي��ارات لبعض المسؤولين
السعوديين للواليات المتحدة ،ولقاءات

أوروبية وخليجية وعربية.
فهل تزامن وجود السيسي وأردوغان في
السعودية مجرد صدفة وليس ترتيبات
لمصالحة؟ زي���ارة الرئيس السيسي إلى
السعودية ربما تفتح باب التساؤالت حول
إمكان حدوث مصالحة بين القاهرة وأنقرة
برعاية الملك سلمان ،فيما ص��رح السفير
عالء يوسف المتحدث الرسمي با ِسم رئاسة
الجمهورية المصرية ،بأن زي��ارة الرئيس
للمملكة تعد األولى بعد تولي الملك سلمان
س��دة ال��ح��ك��م ،وت��ه��دف إل��ى ت��ع��زي��ز ودع��م
العالقات الثنائية بين البلدين في شتى
المجاالت السياسية واالقتصادية.
فهل تسعى السعودية إلى إقناع مصر بعد
هذه الزيارة بتسوية أوضاع جماعة اإلخوان
المسلمين؟ خ��ص��وص �ا ً ب��ع��د تصريحات
أردوغ���ان أن مصر دول��ة محورية مؤكدا ً
دورها في تحقيق االستقرار بالمنطقة وأن
الملك سلمان طلب إعادة العالقات معها.
موقع «روسيا ال��ي��وم» ،نقل عن مصادر

دبلوماسية غربية أن «اإلدارة األميركية
أبلغت القاهرة وعددا ً من األنظمة الخليجية
الداعمة لها أنها ال تعتبر اإلخوان بأي حال
مثل داعش» .وأوضحت المصادر أن اإلدارة
األميركية تعتقد أن استمرار اإلجراءات التي
تتخذها الدولة المصرية ضد اإلخوان «غير
مبرر ،ولن يقود إلى حل ،بل سيزيد األمور
تعقيداً».
وبعد أن قضت محكمة النقض بقبول
الطعون المقدمة من  36متهما ً من عناصر
جماعة اإلخوان المسلمين ،من بينهم مرشد
الجماعة محمد بديع ،على األحكام الصادرة
بحقهم ،هل كان هذا بداية للتأثير السعودي
التركي في موقف مصر من تلك الجماعة؟
وفي المقلب اآلخر ،تزامن كل هذا مع توقيع
مصر وروسيا بروتوكوال ً للتعاون العسكري
واتفاقا ً حول تشكيل لجنة روسية مصرية
مشتركة خصوصا ً بالتعاون العسكري
التقني.
وأش���ار وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي

القاهرة :تعيين وزير جديد للداخلية
في تعديل وزاري �شمل  8وزراء

أعلن مجلس ال��وزراء المصري تعيين اللواء
مجدي عبد الغفار وزي��را ً للداخلية خلفا ً للواء
محمد ابراهيم في تعديل وزاري يشمل  8وزراء.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن حقيبة
الداخلية أسندت إلى مدير قطاع األمن الوطني
مجدي عبدالغفار ليخلف اللواء محمد إبراهيم.
كما تضمن التعديل الوزاري استحداث وزارتين
جديدتين إحداهما للسكان واألخ���رى للتعليم
الفني ،فيما شملت التعديالت أي��ض�ا ً حقائب
الزراعة واستصالح األراضي والثقافة والتربية
والتعليم واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
والسياحة.
وأشار البيان إلى أن الوزراء الجدد أدوا اليمين
الدستورية أم��ام الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء.
على الصعيد األم��ن��ي ،تمكنت ق��وات الجيش
المصري من قتل  15من عناصر تنظيم «بيت

المقدس» في قصف جوي بـ«األباتشي» بينهم
«اإلرهابي أشرف أو زريعي أحد وأخطر قيادات
التنظيم في سيناء».
وأع��ل��ن مدير أم��ن شمال سيناء ال��ل��واء علي
عزازي أمس ،أنه «وردت معلومات بتجمع أعداد
كبيرة من العناصر التكفيرية داخ��ل  3منازل
بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد وعلى الفور
حلقت األباتشي فوق المنطقة وقصفت التجمعات
اإلره��اب��ي��ة» .وأش��ار إل��ى أن «األباتشي قصفت
سيارة يستقلها  3عناصر تكفيرية ما أدى إلى
مقتلهم ،وتبين أن من بينهم اإلرهابي أشرف أبو
زريعي قيادي بيت المقدس ،كما قتل خالل هذه
الضربات الجوية الناجحة  15إرهابيا ً وأصيب
 15آخ���رون» .وأض���اف أن «ال��ق��وات المسلحة
أحبطت تنفيذ عملية إرهابية كبيرة كانت تخطط
لها هذه الجماعات خالل اجتماعاتهم».

على الحكومة الأردنية �إيجاد بدائل في حال عدم توافرها افترا�ض ًا

م�سيرة �شعبية اليوم لإ�سقاط
اتفاقية الغاز مع الكيان ال�صهيوني
عمان ـ محمد شريف الجيوسي
تنظم الحملة الوطنية األردن��ي��ة إلسقاط اتفاقية
الغاز مع الكيان الصهيوني ،مسيرة اليوم ،انطالقا ً من
مجمع النقابات المهنية األردنية حتى رئاسة الوزراء،
ييشارك فيها أحزاب ونقابات وعسكريون متقاعدون
ومؤسسات مجتمع مدني ونواب وشخصيات وطنية،
تحت شعار «غاز العدو احتالل» لتأكيد رفض الشعب
األردني التفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني
فضالً عن استيراد الغاز من شواطئ غزة ،ذلك أنه يقع
تحت سيطرة الكيان الصهيوني ،ولتأكيد رفض اتفاقية
الخط الناقل لمياه األحمر الميت التي وقعت قبل أيام
مع الكيان الصهيوني.
وينبغي في هذا الصدد ،التأكيد على أن اتفاقيتي
ال��غ��از وال��خ��ط الناقل ،هما م��ن نتاج واستحقاقات
معاهدة ال��ذل والعار مع الكيان الصهيوني ،والتي
يستغل العدو الصهيوني بنودها ،أس��وأ استغالل،
بمساندة أميركية مطلقة.
وال بد من استذكار أنه بموجب اتفاقية وادي عربة،
تتم أيضا ً سرقة مياه ومنابع نهر األردن ،وتلويثه
بالمياه الراجعة من مسامك «إسرائيل» ،وبالتالي
تجفيف البحر الميت ،وص��وال ً إلى القول بأنه لكي ال
يزول البحر الميت عن الخريطة ،ال بد من تنفيذ ناقل
البحرين األحمر والميت ،وه��و المشروع ال��ذي في
مراحل الحقة سيؤدي إلى فتح قناة مائية تصل حتى
المتوسط ،تتيح مرور البواخر بما في ذلك العسكرية
منها ،الستكمال حلقات الحصار على مصر والسودان،
بإقامة ما أطلق عليه «سد النهضة في أثيوبيا» بدعم

وتحريض «إسرائيليين».
ونرى أن اتفاقية الغاز والمناطق المؤهلة وناقل
البحرين وسرقة وتلويث مياه نهر األردن المقدس،
هي نبتات سموم لمعاهدة وادي عربة ،من نتائجها
واستحقاقاتها ،وال ينبغي أن يشغل العمل ضد اتفاقية
الغاز ،عن جذر الكارثة ،التي يقصد أن تصيب نتائجها
أردننا تباعاً ،مستغلين في ذلك ،الوضع العربي الراهن
الذي خططوا وبرمجوا له.
أما القول الرسمي بأنه ال بد من توقيع اتفاقية الغاز،
وانه ال توجد بدائل ،وعلى رغم أنه توجد بدائل كثيرة،
منها استيراد الغاز من مصادر أخرى ،فضالً عن طاقتي
الشمس والرياح اللتين يتمتع بهما األردن ،والصخر
الزيني ،وإمكانية تطوير حقل الريشة ،الخ ،أقول أنه
مع افتراض انه ال توجد بدائل ،ال ينبغي بحال توقيع
اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني ،الذي يذبح الشعب
الفلسطيني ويعتدي على الشعبين السوري واللبناني
وغيرهما من دول المنطقة ،والذي يرفض قيام دولة
فلسطينية مستقلة وذات س��ي��ادة ،على فلسطين
المحتلة سنة  ،1967على ما في ذل��ك من انتقاص
للحقوق الثابتة للشعب العربي الفلسطيني ،وتهديد
لألمن القومي األردني.
بكلمات ،أقول أنه على افتراض انه ال توجد بدائل
للغاز الصهيوني ال��م��س��روق م��ن الشعب العربي
الفلسطيني ،فإن على الحكومة األردنية ،البحث عن
بدائل تحفظ للشعب العربي األردن��ي سيادته وأمنه
القومي خارج معادالت االختراق «اإلسرائيلية» ،كما
تحفظ ل�لأردن العربي الغالي استقالله واستقراره
االقتصادي والسياسي واالجتماعي.

«اتفاق تعاون ع�سكري» بين تركيا وقطر
أوض���ح رئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون
الخارجية في البرلمان التركي برات
جونقار ،أن اللجنة صادقت على
عدد من مشاريع القوانين ،من بينها
«اتفاق تعاونٍ عسكري» بين تركيا
وقطر ،مشددا ً على أن تلك االتفاق،
ال عالقة ل��ه بالتفاهم المبرم بين
تركيا والواليات المتحدة األميركية،
ح��ول ت��دري��ب وتجهيز المعارضة
ال��س��وري��ة ،أو بنشاطات القيادة
العسكرية ال��م��رك��زي��ة األميركية،
والتي مقرها قطر.

جاء ذلك في بيان خطي ،وأضاف
أن ات���ف���اق ال��ت��ع��اون ال��ع��س��ك��ري
ال��م��ص��ادق ع��ل��ي��ه يتضمن ت��ب��ادل
خ���ب���رات ال���ت���دري���ب ال��ع��م��ل��ي��ات��ي،
وتطوير الصناعات العسكرية ،مع
إمكان تبادل نشر ق��وات مشتركة
بين البلدين إذا اقتضت الحاجة،
وإجراء مناورات عسكرية مشتركة،
مشيرا ً إل��ى أن االت��ف��اق يهدف إلى
تطوير آفاق التعاون ،وفقا ً للقواعد
واألصول النافذة ،وتطوير العالقات
الودّية القائمة بين الجانبين ،بما

يتناسب مع القواعد والتفاهمات
الدولية المرعيّة.
ونوه جونقار ،إلى أن تركيا تنظر
إلى عالقاتها مع دول الخليج ،من
خ�لال منظور استراتيجي بحسب
ت��ع��ب��ي��ره ،وق����ال« :إن قضية أم��ن
واس��ت��ق��رار ب��ل��دان المنطقة ،تعد
العنصر األك��ث��ر أهمية ف��ي رؤيتنا
االستراتيجية تلك ،وسيوفر هذا
االتفاق لبلدنا أرضية استراتيجية،
في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا
منذ فجر التاريخ.

شويغو إلى أن المهمة الرئيسية اآلن تتمثل
في تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها
خالل القمة الروسية المصرية في القاهرة
في شباط الماضي ،والتي سمحت بوضع
أساس قانوني لتنظيم التعاون الثنائي بين
البلدين.
وفي هذا اإلطار ،بحث أمين مجلس األمن
القومي الروسي نيكوالي باتروشيف مع
الرئيس المصري سبل تفعيل التعاون بين
البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف
وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الدولية
التي باتت تهدد السلم واالستقرار الدوليين.
ولكن يبقى السؤال األه��م ،هل سيتطيع
الرئيس السيسي إل��ى لعب دور مصري
ف��ي تسويات ف��ي المنطقة وخصوصا ً في
سورية؟
مصر وبالتنسيق ال��ك��ام��ل م��ع روسيا
ترعى ح��وارا ً «غير مشروط» بين الحكومة
والمعارضة السورية في محاولة للمشاركة
اإليجابية بحل سياسي لألزمة .على نقيض

الموقف المصري ،شاركت السعودية في
تحالف واش��ن��ط��ن وم��ا زال���ت متطرفة في
مواقفها م��ن ال��ن��ظ��ام ف��ي س��وري��ة ،أم��ا في
اليمن فيبدو التناقض في المواقف المصرية
ٌ
ودول
السعودية حيث أغلقت السعودية
أخرى سفاراتها في صنعاء في محاولة منها
لفرض عزلة دولية على أنصار الله ،فيما
يلتقي سفير مصر الجديد وفدا ً من أنصار الله
يؤكد أنه آن األوان إلقامة شراكة استراتيجية
بين مصر واليمن.
كل ما سبق دليل على محاولة سعودية
الستقطاب مصر ع��ن ط��ري��ق المساعدات
المالية والتي تحدثت عنه السعودية أخيرا ً
على أنها لن تكون هبة أو شيكا ً على بياض،
بحسب ما ورد في مقالة للكاتب السعودي
خالد الدخيل في جريدة الحياة.
روسيا حذرت مصر مما تحيكه واشنطن
تجاهها وال بد لمصر أن تعيد رسم أولويات
تحالفاتها من جديد لمواجهة التحديات التي
تهدد أمنها واستقرارها.

مو�سكو :رو�سيا �ست�ساعد م�صر
في بناء جي�ش فعال

أعلن أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي
في مؤتمر صحافي عقد أم��س ،أن موسكو ستقدم
المساعدة لمصر في بناء قوات مسلحة فعالة ومجهزة
بدرجة عالية.
وأشار أنطونوف إلى الوضع الصعب الذي تشهده
مصر في الوقت الراهن ،بما في ذلك ظهور تحديات
وأخطار جديدة يواجهها أمن هذا البلد.
جدير بالذكر أن تصريحات نائب وزي��ر الدفاع
الروسي تأتي في أعقاب زيارة وزير الدفاع واإلنتاج
الحربي المصري صدقي صبحي إلى موسكو ،حيث
أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرغي شويغو
تناولت مسائل األمن القومي والعالمي.
ووق��ع الوزيران خالل اللقاء بروتوكول التعاون
العسكري الذي يفتح آفاقا ً جديدة لمواجهة األخطار
التي تهدد السلم العالمي ،ال سيما اإلرهاب.

وفي وقت سابق ،اتفق وزيرا الدفاع الروسي سيرغي
شويغو والمصري صدقي صبحي الثالثاء الماضي،
على إجراء مناورات عسكرية بحرية في البحر األبيض
المتوسط العام الجاري.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية
أن الوزيرين اتفقا على مواصلة مشاركة الجنود
المصريين كالمراقبين في التدريبات التي تنظمها
روسيا على أراضيها ،إضافة إلى إجراء تدريب القوات
البحرية في البحر األبيض المتوسط وتدريبات خاصة
بمكافحة اإلرهاب لقوات الرد السريع.
في هذا السياق ،وجه وزير الدفاع الروسي دعوة
للعسكريين المصريين للمشاركة في ألعاب الجيش
الدولية ومنتدى «جيش  »2015في روسيا .وأضاف
البيان أن الوزيرين بحثا خالل لقائهما مسائل األمن
القومي والعالمي.

منظمة حقوقية :ال�سلطات البحرينية
ت�ستخدم الإعدام كانتقام �سيا�سي
كشف رئيس منظمة سالم البحرين لحقوق اإلنسان جواد
فيروز ،إنّ السلطات البحرينيّة تستسخدم عقوبة اإلعدام
الدولي بمنع سلطات
سياسي ،مطالبا ً المجتمع
كانتقام
ّ
ّ
البحرين التي تفتقر للعدالة واإلن��ص��اف ،والمستخدمة
للمحاكمات الشكليّة لإليقاع بخصومهم السياسيّين
والحقوقيّين ،من إصدار أحكام عقوبة اإلعدام ومنع تنفيذها.
وأف��اد موقع منامة بوست أن فيروز أش��ار خ�لال كلمته
ب��ال��دورة  28لمجلس حقوق اإلن��س��ان في جنيف ،إل��ى أنّ
عقوبة اإلعدام ،ال سيّما في القضايا السياسيّة ،مرفوضة من
الدولي ،حيث تستخدمها األنظمة المستبدّة
الحقوقي
المجتمع
ّ
ّ
كعقوبة لالنتقام من المعارضين السياسيّين ،فضالً عن غياب
المحاكمات العادلة والمنصفة في البحرين ،فالقضاء مسيّس
وفاقد لالستقالليّة ،وهو ما سيؤدّي إلى تسييس األحكام؛
حيث ال يوجد فصل بين السلطات.

وذكر فيروز أنّ عقوبات اإلع��دام التي شهدتها البحرين
منذ انطالق تظاهرات شباط  2011جميعها ت ّمت بدافع
الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة
سياسي ،بما يخالف العهد
ّ
ّ
والسياسيّة ،كما أنّ جميع حاالت أحكام اإلعدام ت ّمت نتيجة
تعسفي وتعذيب شديد ،مستشهدًا
قضايا مل ّفقة ،وبعد اعتقال
ّ
بما ذكره المحكوم عباس السميع بعد صدور حكم اإلعدام عليه
مباشرة وذلك بتاريخ  26شباط .2015
الدولي لمناهضة ونقض وتعطيل أحكام
ودعا المجتمع
ّ
اإلعدام التي تفتفر للنزاهة والشفافيّة والتقاضي المنصف،
الخاص المعني بحاالت اإلع��دام إلى
مطالبا ً بزيارة المق ّرر
ّ
البحرين ،وإل���زام حكومة البحرين بتحديد موعد لزيارة
الخاصين المعنيّين للتواصل واللقاء مع المحكومين
المق ّررين
ّ
باإلعدام ،وتقييد العمل بعقوبة اإلعدام واستخدام العقوبات
البديلة في حال ثبوت الجرم في القضاء المستق ّل والنزيه.

مخاوف �أميركية من � 11أيلول ي�أتي من ليبيا

الدبا�شي يطلب ال�سالح لحرب «داع�ش» وينتقد لندن
وجه المندوب الليبي في األمم المتحدة إبراهيم الدباشي
انتقادات شديدة إل��ى بريطانيا ،متهما ً إياها بتشويه
الحقائق ومحاولة تكريس الوضع الراهن.
وه��اج��م الدباشي ف��ي جلسة مجلس األم��ن أول من
أمس المندوب البريطاني في األم��م المتحدة بقوله إنه
«لم يخجل لألسف من أن يزعم أن إح��دى الميليشيات
المتحالفة مع أنصار الشريعة هي الوحيدة التي تحارب
اإلرهاب في ليبيا ،وأنا أتحداه وحكومته ،إن كان ما قاله
رأي حكومته ،أن يقنع تلك الميليشيات بمجرد إعالن فك
ارتباطها بأنصار الشريعة ،أو أن يصف أنصار الشريعة
بأنها تنظيم إرهابي».
وطالب المندوب الليبي باعتذار بريطاني عن هذا
التصريح ،مشيرا ً إلى أنه «من الواضح اآلن أن إحدى
الدول دائمة العضوية ال تريد للسلطات الشرعية استعادة
العاصمة بتقديمها الدعم السياسي لميليشيات معينة،
ومعارضتها تسليح الجيش الليبي بكل قوة».
وك��ان المندوب البريطاني لدى األم��م المتحدة مارك
غرانت قال في جلسة لمجلس األم��ن أجريت في األيام
الماضية «وفي الوقت الراهن ميليشيات مصراتة تحارب
بمفردها اإلرهاب ،وهي الوحيدة التي بمقدورها مواجهة
متطرفي داعش».
من جهة أخرى ،نقلت شبكة «فوكس نيوز» األميركية
عن مصدر أميركي قوله إنه لن يكون مفاجئا ً إذا جاء «11
أيلول من ليبيا هذه المرة».
وذكرت الشبكة اإلخبارية األميركية في تقرير بعنوان
«مالذ تنظيم الدولة اإلسالمية التالي ...ليبيا» نقالً عن

مصادر أميركية وأوروبية أن  10من قادة التنظيم انتقلوا
إلى ليبيا.
وعبّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية ماري
هارف عن عدم رضا بالدها عما يحدث في ليبيا ،نافية
مسؤولية واشنطن عما آلت إليه األمور هناك ،مضيفة أنه
تم االستدالل على وجود تنظيم «داعش» في أماكن عدة،
وذكرت بالخصوص مدن بنغازي ودرنة وسرت.
وفي السياق ذاته ،ذكرت صحيفة «واشنطن تايمز» أن
القيادة العسكرية األميركية تسعى إلى شراكة لمواجهة
تنظيم «داع��ش» في ليبيا وبخاصة مع مصر ،بحسب
مسؤول أميركي رفيع.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن الكثير م��ن المسؤولين
األميركيين عبروا األسبوع الماضي عن مخاوفهم من
تداعيات األوضاع في ليبيا وضعف الدولة وانقسامها.
وكان مدير االستخبارات األميركية جيمس كالبر أكد أن
بالده في حاجة إلى تكثيف أعمال المراقبة االستخباراتية
على ليبيا ،فيما قال المتحدث باسم البنتاغون ستيف وارن
إن تنظيم «الدولة اإلسالمية يحول المنظمات اإلرهابية
الموجودة بليبيا إلى حلفاء له على المدى الطويل ،وهو ال
يزال في مراحله األولى لفعل ذلك».
من جانبه ،شدد ستيف جنيارد المساعد العسكري
السابق لنائب وزير الدفاع األميركي على أن «الكونغرس
بحاجة إلى إعطاء وصف دقيق حول ما يجب أن يفعله
الجيش األميركي لمتابعة تهديد التنظيم ف��ي بلدان
أخرى» ،مضيفا ً أن ترك مصر بمفردها تقاتل التنظيم في
ليبيا سيمنح فرصة له للتكاثر.

